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ওীবাবফ ফব থাওা ম্ভফ? 

 ায়ঔ ইব্রাহভ আয রুফাই (যহভাহুল্লা) 
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ওর প্রংা আল্লায চনযই। আভযা তাাঁয প্রংা ওহয, তাাঁয ওাবঙ াাময ঘাই এফং তাাঁয ওাবঙ ক্ষভা ঘাই। 

আভযা হনবচবদয নপ বত এফং আভাবদয ওবভেয ঔাযা পরাপর বত আল্লায ওাবঙ আশ্রয় ঘাই। 

মাবও আল্লা থ দদঔান তাবও দওউ থঘূযত ওযবত াবয না, এফং মাবও আল্লা থঘূযত ওবযন তাবও দওউ 

থ দদঔাবত াবয না। 

আহভ াক্ষয হদহি দম আল্লা ঙাডা দওান ইরা দনই, হতহন এওও  তাাঁয দওান অংীদায দনই, এফং আহভ 

াক্ষ হদহি দম ভুাম্মদ তাাঁয ফান্দা এফং যাুর। তাাঁয, তাাঁয হযফায এফং তাাঁয াাফীবদয উয দল হফঘাবযয 

হদন মেন্ত াহন্ত  ওরযান ফহলেত দাও। 

 

শুরু ওযহঙ: 

দ আল্লা আভযা আনায ওাবঙ অবনযয াভবন আভাবদয হি-াভবথে, আভাবদয দুফেরতায় পহযয়াদ চানাই। 

আভযা আনায ওাবঙ আভাবদয ভুবঔাভুহঔ য়া ফহু দু:বঔ এফং আভাবদয দবাক ওযা ওর মন্ত্রনায় আনায 

ওাবঙ পহযয়াদ চানাই। ভুহরভ উম্মা আচ দু:বঔয ভবধয ডুবফ আবঙ এফং আল্লা ঙাডা দওান হি  ক্ষভতা 

দনই। 

উম্মা আচ যবিয আধাবয আটবও আবঙ এফং ডুবফ মাবি, এফং আহন মঔন এবও ত্রুয ভুবঔয াভবন 

দদবঔন তঔন আনায এওহট প্রফাদ ভবন বড: 

মহদ আহন তাইভ দকাবেয এওহট দাবও দদবঔন তাবর আহন হঘন্তা ওযবফন দম তাবদয ভবধয দা ওাযা। 

হফলয়াহদ হিও ওযা য় মঔন তাইভযা অনুহিত থাবও, আয তাবদয উহিহতবত দওউ ঐফ হনবয় তাবদয হওঙু 

হচবে ওবয না। 

উম্মায এভন এও অফিায় এব দাহডবয়বঙ দম আহন তায প্রংা ওযবত াযবফন না। এটা ত্রুয হনয়ন্ত্রবন 

আবঙ, এফং আহন আভাবদয চাহতয ভত আয দওান চাহত াবফন না, মাযা এত দফী অভাহনত বয়বঙ  

মন্ত্রনা য ওবযবঙ। এটা অবনও চঔভ  দু:ঔ য ওযবঙ। 

এয প্রহতহট অংব আহন াবফন হফমেয়, দু:ঔ, দফদনা  াহি। এফং ফযাাযহটবও অহধওতয ঔাযা ওবয 

তুবরবঙ দম ফযাাযহট, তা বি উম্মা হফহবন্ন দর  হফবাবক হফবি বয় হকবয়বঙ। 

এয ভবধয হওঙু দর অনয দরবদয যাি ওবয তাবদয অধীনি ওবযবঙ এফং ত্রুয শুধু দাহডবয় দাহডবয় দদঔবত 

য়। তাবদয বয় তাবদয ওাচ ওবয দদয়ায চনয আভাবদয উম্মায় মবথষ্ট দরাও আবঙ। 

হও আশ্চমে! এটা হও দই এওই উম্মা মাযা ইহতাব াতা তাবদয ফীয  ওৃতীত্ব হদবয় ূযণ ওবযহঙর? এটা 

হও দই এওই উম্মা মাযা াযা হফবে হযহঘত হঙর এফং মাযা ত্রুয অন্তয বয়  ো হদবয় ূণে ওবয হদত? 
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এটা হও দই এওই উম্মা মায াও ফৃহষ্ট দভখবও ফরত দম, ‚দতাভায দমঔাবন ইিা দঔাবনই ফৃহষ্ট ফলেন ওয, 

ওাযন আহভ আবক-বয দতাভায পরবনয শুল্ক বত রাবফান ফই।‛ 

এঔন আহন দদঔবঙন দম উম্মা তায ধভে  তায ম্মাবনয ওাযণ বত বয হকবয়বঙ, এফং হদন হদন এহট 

আবযা দূফের  আবযা অভাহনত বি। 

যাুরুল্লা (াাঃ) উম্মায এই আহতত য়া অফিায ওথা আফু দাউবদয াহদব ফণেনা ওবযবঙন, ‚মহদ 

দতাভযা ফযফা ওয এফং ওৃহলওাবচ চহডবয় বড তাবত ন্তুষ্ট বয় হচাদ দঙবড দা তবফ আল্লা দতাভাবদয 

অফভাননা  যাধীনতায ভাধযবভ াহি হদবফন মা হতহন অফযাত যাঔবফন মতহদন না দতাভযা আফায দ্বীবন 

বথ হপবয আ।‛ 

আভাবদয বারফাায ভানুলহট (ملسو هيلع هللا ىلص) আভাবদযবও এই অুঔ এফং এয লুবধয ওথা চাহনবয় হদবয়বঙন মা বি 

দ্বীবন প্রতযাফতেন। তাই আভযা ওঔবনাই আভাবদয উম্মা বত এই যাধীনতা  অফভাননা দূয ওযবত াযফ 

না আল্লায বথ হচাদ ঙাডা। 

আভাবদয হনবচবদয দুহনয়াহফ ফযাায বত এভন বাবফ ফযাি থাওা ফন্ধ ওযবত বফ মা আভাবদয আল্লায 

দ্বীবনয প্রহত আভাবদয ওতেফয ারবন দদয় না। এইবাবফই এই উম্মাবও তাবদয দূফেরতা দথবও ভুহি দবত 

বর তাবদয অফযই হনচ দ্বীবন হপবয দমবত বফ এফং আল্লায বথ হচাদ হনমুি বত বফ। 

এটা ওযায ভাধযবভই আল্লায হনবদে ারন ওযা বফ এফং আল্লায াভবন আভাবদয দ ওযায ভত হঙরা 

বফ। এটা আল্লায ত্রুবদয দরাধাহিত ওবয তুরবফ, মা বি আল্লায য আভাবদয প্রথভ উায় উম্মাবও 

অফভাননায় ডুবফ মায়া দথবও ফাাঁঘাবনায চনয। 

বাইবয়যা, হওবাবফ আভযা হহঙবয় ডায় ন্তুষ্ট থাওবত াহয মঔন আল্লা ফবরন, ‚দ ঈভানদাযকণ, দতাভাবদয 

হও র, মঔন আল্লায বথ দফয ফায চবনয দতাভাবদয ফরা য়, তঔন ভাহট চহডবয় ধয, দতাভযা হও 

আবঔযাবতয হযফবতে দুহনয়ায চীফবন হযতুষ্ট বয় দকবর?‛ (আত–তাফা:৩৮) 

 

বাইবয়যা, হওবাবফ আভযা হহঙবয় ডায় ন্তুষ্ট থাওবত াহয মঔন আল্লা ফবরন, ‚দতাভযা দফয বয় ড স্বল্প 

ফা প্রঘুয যঞ্জাবভয াবথ এফং দচাদ ওয আল্লায বথ হনবচবদয ভার  চান হদবয়।‛ (আত–তাফা:৪১) 

হওবাবফ আভযা হহঙবয় ডায় ন্তুষ্ট থাওবত াহয মঔন আল্লা ফবরন, 

‚মহদ দফয না , তবফ আল্লা দতাভাবদয ভভেন্তুদ আমাফ দদবফন এফং অয চাহতবও দতাভাবদয িরাহবহলি 

ওযবফন। দতাভযা তাাঁয দওান ক্ষহত ওযবত াযবফ না।‛ (আত–তাফা:৩৯) 

হওবাবফ আভযা হহঙবয় ডায় ন্তুষ্ট থাওবত াহয মঔন যাুরুল্লা (ملسو هيلع هللا ىلص) ফবরন, ‚দম মুদ্ধ ঙাডা ভাযা মাবফ অথফা 

মুবদ্ধয ূণে ংওল্প ঙাডা ভাযা মাবফ দ ভুনাহপবওয ডাবরয উয হনবয় ভাযা দকর।‛ 
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হওবাবফ আভযা হহঙবয় ডায় ন্তুষ্ট থাওবত াহয মঔন আল্লায যীয়াবও ফাহতর ওযা বি, এফং 

ভানফযহঘত যীয়া এয িান হনবয় হনবি? আভযা আল্লায ওাবঙ াাময ঘাই। 

বাইবয়যা ওীবাবফ আভযা হহঙবয় ডায় ন্তুষ্ট থাওবত াহয মঔন আভযা আভাবদয বাইবদয হনত বত 

দদঔহঙ। তাবদয ম্মানানী বি, তাবদয খযফাযী ধ্বং ওযা বি, মঔন ভুহরভযা াব দাাঁহডবয় দদঔবঙ, 

মঔন আল্লা তাবদয ডাওবঙ, 

‚আয দতাভাবদয হও র দম, দতভাযা আল্লায বথ রডাই ওযঙ না দুফের দই ুরুল, নাযী  হশুবদয বক্ষ, 

মাযা ফবর, দ আভাবদয ারনওতো! আভাবদয এই চনদ দথবও হনষৃ্কহত দান ওয; 

এঔানওায অহধফাীযা দম, অতযাঘাযী! আয দতাভায ক্ষ দথবও আভাবদয চনয ক্ষারম্বনওাযী হনধোযণ ওবয 

দা এফং দতাভায ক্ষ দথবও আভাবদয চনয াামযওাযী হনধোযণ ওবয দা।‛ (আন–হনাাঃ ৭৫) 

ওীবাবফ আভযা হহঙবয় ডায় ন্তুষ্ট থাওবত াহয মঔন আভযা দদঔহঙ দম ইরাবভয বূহভ এওহটয য এওহট 

দঔর ওযা বি, এওহটয য এওহট ত্রুয াবত ডবঙ। 

আবরভযা স্পষ্টবাবফ ফবরবঙন দম, হচাদ ফযাহিকতবাবফ পযচ য় হতনহট অফিায়, তাবদয এওহট বি, মঔন 

ত্রুযা ভুরভানবদয দওান এওহট এরাওায় আরভণ ওবয। হশুযা তাবদয হতাভাতায অনুভহত ঙাডা হচাবদয 

চনয দফয বয় মাবফ, তাযা স্পষ্টবাবফ ফবরবঙন দম এই অফিায় ঘাওযযা তায ভহনফবদয অনুভহত ঙাডা, এফং 

দদনাদায ানাদাবযয অনুভহত ঙাডা এফং মাযই মুদ্ধ ওযায াভথে আবঙ দ দমন ফোত্বওবাবফ মুদ্ধ ওবয। 

মাযা ভুহরভবদয অফিা ম্পবওে অফহত, তাবদয হও দওান বন্দ আবঙ দম হচাদ ওর ভথে ফযাহিয উয 

পযচ বয়বঙ? উম্মায চনয ফবঘবয় ফড দু:বঔয হফলয় বি, আভযা দদঔহঙ দম ত্রুযা আভাবদয বূহভবত 

ঘাযহদবও তান্ডফ ওযবঙ মঔন আভযা হফতওে ওযায চনয ওনপাবযন্স আবয়াচন ওযহঙ দম, হচাদ হও ফযাহিকত 

না াম্প্রদাহয়ও পযচ! 

ফঙয মায় আয আব, আয আভাবদয চহভ ওযায়ত্ত বয়বঙ, আভাবদয ম্মানানী বয়বঙ, এফং আভযা এঔবনা 

‚হচাবদয হওতাফ‛ এয প্রথভ ৃষ্ঠায় আহঙ, হফতওে ওযহঙ দম হচাদ এঔবনা ফযাহিকত পযচ বয়বঙ হওনা, 

নাহও এঔবনা এহট এওহট াম্প্রদাহয়ও পযচ যবয়বঙ। 

বাইবয়যা! আহন মা ওযবত াবযন তাই ওবযন, আনাবদয বাইবদয যক্ষা ওরুন। এফং এযয হচাবদয 

হফধাবনয ফযাবয আনায মা ইিা য় ফরুন! 

এফং আবযা ঔাযা ফযাায বি দম, এওচন ভুহরভবদয ফরবঙ দম হচাদ বি াম্প্রদাহয়ওবাবফ পযচ এফং 

এই দাহয়ত্ব ারবন ফাধা হদবি, আভযা দদহঔ দম, দ ওঔবনা হচাবদয ভাি দদবঔহন দটহরহবন ঙাডা। দ 

হওবাবফ হযহিহত ফুবছ হদ্ধান্ত দনয়ায চনয? 

আভায বাইবয়যা! মহদ এটা াম্প্রদাহয়ও পযচ ত এটা তাযয আল্লায ফবঘবয় হপ্রয় ইফাদত। 

াইঔুর ইরাভ ইফবন তাইহভয়যা (আল্লা তায উয ওরুণা ওরুন) ফবরন, 
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‚দমই গুনায ভবধয হনভহিত, তায হনযাভবয়য চনয ফবঘবয় বার লধ বি আল্লায বথ হচাদ।‛ 

ভহভাহিত আল্লা ফবরন, 

‚ভুহভনকণ, আহভ হও দতাভাবদযবও এভন এও ফাহনবচযয ন্ধান হদফ, মা দতাভাবদযবও মন্ত্রণাদায়ও াহি দথবও 

ভুহি দদবফ? তা এই দম, দতাভযা আল্লা  তাাঁয যূবরয প্রহত হফো িান ওযবফ এফং আল্লায বথ 

হনবচবদয ধন–ম্পদ  চীফনণ ওবয দচাদ ওযবফ। 

এটাই দতাভাবদয চবনয উত্তভ; মহদ দতাভযা দফাছ। হতহন দতাভাবদয াযাহ ক্ষভা ওযবফন এফং এভন চান্নাবত 

দাহঔর ওযবফন, মায াদবদব নদী প্রফাহত এফং ফফাবয চান্নাবত উত্তভ ফাকৃব। এটা ভাাপরয। 

এফং আয এওহট অনুগ্র হদবফন, মা দতাভযা ঙন্দ ওয। আল্লায ক্ষ দথবও াাময এফং আন্ন হফচয়। 

ভুহভনবদযবও এয ুংফাদ দান ওরুন।‛ (আর–ঙপ:১০–১৩) 

বাই! হও দতাভাবও হহঙবয় থাওবত ফাধয ওযবঙ? তুহভ হও হহঙবয় থাওবঙা ওাযন তুহভ দতাভায হযফায  

ভাতৃবূহভবও দঙবড দমবত খৃণা ওয? 

মঔন আল্লা ফবরন, 

‚ফর, দতাভাবদয হনওট মহদ দতাভাবদয হতা দতাভাবদয ন্তান, দতাভাবদয বাই দতাভাবদয ত্নী, দতাভাবদয 

দকাে দতাভাবদয অহচেত ধন–ম্পদ, দতাভাবদয ফযফা মা ফন্ধ বয় মায়ায বয় ওয এফং দতাভাবদয ফািান–

মাবও দতাভযা ঙন্দ ওয–আল্লা, তাাঁয যূর  তাাঁয যাব দচাদ ওযা দথবও অহধও হপ্রয় য়, তবফ অবক্ষা 

ওয, আল্লায হফধান আা মেন্ত, আয আল্লা পাবও ম্প্রদায়বও দদাবয়ত ওবযন না।‛ (আত–তাফা:২৪) 

নাহফকা আর-চা’হদ এওহট ফহ আরভবণয চনয মাহিবরন, এফং হতহন তাাঁয এফং তাাঁয স্ত্রীয হযহিহত এই 

ওহফতায রাইন হদবয় প্রওা ওবযন, 

‚আল্লায ওভ, দ যাত ায ওবযবঙ ফব দথবও, আভায ওথা হঘন্তা ওযবত ওযবত, এবও অবযয ওথা হঘন্তা 

ওযবঙ আয অশ্রু ছডবঙ। 

দ আভায েশুবযয ওনযা, আল্লায হওতাফ আভাবও ূদুবয হনবয় এববঙ, আহভ হও আল্লাবও দচাযূফেও তাাঁয 

ওৃতওাচ দথবও হফযত যাঔফ? 

মহদ আহভ ঘবর আহ, দঔাদা আভাবও আফায হপহযবয় হনবয় মাবফ। মহদ আহভ আভায প্রবুয াবথ হভহরত ই, 

তবফ অনয ওাবযা দঔাাঁচ ওয। 

আহভ না দঔাাঁডা, না ফহধয মাবত আভাবও ক্ষভা ওযা বফ। 

না আহভ অুস্তায় ওাতয না আহভ অক্ষভ।‛ 

হওবাবফ তুহভ দতাভায স্ত্রী এফং ন্তানবদয াবথ চীফন উববাক ওয মঔন তুহভ দতাভায বাইবদয হযনহত 

দদঔঙ? তুহভ হও তাবদয দদবঔ দু:ঔবফাধ ওয না? তুহভ হও তাবদয চনয তা ওাভনা ওয না মা দতাভায ওাবঙ 
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আবঙ? মহদ তুহভ তাবদয হযহিহতবত থাওবত তুহভ হও ঙন্দ ওযবত মহদ তাযা হহঙবয় থাওবতা দমভনটা 

আচ তুহভ আবঙা? 

বাই! আয ওতক্ষন দতাভযা দঙবন দাাঁহডবয় থাওবফ, আয উম্মাবও ফযথে ওযবফ মঔন ত্রুবদয স্পধো আবযা 

দফী দফী ফাডবঙ? প্রহতফায তাযা মতবফী ীভারঙ্ঘন ওযবঙ ততবফী আভযা শ্চাদাযন ওযহঙ। দমন 

আভযা য়তান  তায দদাযবদয দভাওাহফরা ওযবত হদ্বধা ওযহঙ? য়ত এটা ভুচাহদীনবদয হফবক্ষ ত্রুবদয 

হি, এফং তাবদয হফরুবদ্ধ ত্রুবদয এওেীওযণ মা দতাভায ফব থাওায ওাযন। তুহভ দদঔঙ দম ুবযা হফে 

তাবদয এওাবথ আরভণ ওযবঙ। 

এভন দরাও আবঙ মাযা দাফী ওবয দম তাযা আভাবদযই এওচন হওন্তু তাযা ত্রুবদয বে অফিান ওযবঙ, 

মঔন অনযযা াব দথবও দদঔায হদ্ধান্ত হনবয়বঙ। মহদ এটা য় দতাভায ফব থাওায ওাযন, 

তাবর হঘন্তা ওয: আল্লায যাুর (ملسو هيلع هللا ىلص) হও হফচয়প্রাপ্ত বয়বঙ এফং তাাঁয াাফাযা হও ূফে  হশ্চভ হফচয় 

ওবযবঙ তীব্র মুদ্ধ ঙাডা দ ীভা মেন্ত দম তাযা তাবদয াবথ ফভয় অস্ত্র ফন ওযত এভনহও মঔন তাযা 

খুহভবয় থাওত তঔন, এতই বয় তাযা দত দম তাযা হনচ খবয হনযাদ দফাধ ওযবতন না, এফং এভনহও 

মঔন তাযা হনবচবদয উভ ওযবত ফাইবয দমবতন তঔন? 

য়ত ওাযন তুহভ ভুচাহদীনবদয হফরুবদ্ধ তীব্র ক্ষভতাওযন  ি অফবযাধ দদবঔঙ। মহদ এটাই দতাভায ওাযন 

য় দফয না য়ায দমঔাবন দতাভায হফো এই দম, আল্লা হমহন বি দমাকানদাতা, হমহন ক্ষভতায ভাহরও, 

এফং ফেহিারী? 

আল্লায যাুর (ملسو هيلع هللا ىلص) তাাঁয াাফীবদয হচযবতয হনবদে দদন মঔন তাাঁয ওাবঙ তাবদয থাওবত দদয়ায ভত 

দওান চায়কা হঙর না ভহচদ ঙাডা। ভানুল তাবদয অবনওচনবও ভাহটবত বড দমবত দদঔবতন, ভবন ওযবতন 

তাযা উন্মাদ, মঔন এটা হঙর তাবদয েুধা  হনযহতয় লানাহন্ত। 

হঘন্তা ওবযা মঔন আল্লায যাুর খয দথবও দফয বতন শুধু কু্ষধায ওাযবন, দুহট াথয তায দবটয াবথ দফাঁবধ 

তীব্র েুধায ওাযবন। হঘন্তা ওয মঔন যাুরুল্লা (াাঃ) এওদর দনয দপ্রযণ ওযবতন এও ফিা দঔচুয ফযতীত 

অনয দওান ঔাফায ঙাডা দওননা হতহন আয হওঙু ানহন। 

মহদ ভুচাহদীনবদয এযওভ হওঙু ওযবত য় তবফ তাবদয প্রথভ হফবযাহধতাওাযী বফ তাবদয মাচওম্প্রদায়  

দটহরহববনয আবরভকণ, মাযা তাবদয দফবযায়া, অক্ষভ  ত্রুয দভাওাহফরায় তাডাহুডাওাযী ফবর ডাওবফন। 

বাই, তুহভ হও দঙবন দাাঁহডবয় আঙ ওাযন তুহভ ভবন ওযঙ দম তুহভ উম্মায দওান প্রবয়াচন ূযণ ওযঙ অথফা 

তুহভ দমঔাবন আঙ দঔাবন দথবও দওান বার ওাচ ওযঙ? 

আভযা হফো ওহয দম তুহভ দওান বার ওাচ ওযঙ ইনাল্লা। হওন্তু তুহভ হও আল্লায যািায় হচাদ ওযা 

ফযতীত উচ্চতয হওঙু ওযবত াযফা? এওহট হফশুদ্ধ াহদ অনুাবয, যাুরুল্লাবও (ملسو هيلع هللا ىلص) হচবে ওযা বয়হঙর, 

দওান এওহট বার ওাচ উবল্লঔ ওযবত মা হচাবদয ভমোবয়য। 
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হতহন ফরবরন দম হতহন াযবফন না। তাযয হতহন ফরবরন দম, এওচন ভুচাহদ দফয বয় হকবয় হপবয না 

আা মেন্ত হও তুহভ লানাহন্ত ঙাডা ারাত আদায় ওযবত এফং না দববগ দযাচা যাঔবত াযবফ? 

‚দতাভযা হও াচীবদয াহন যফযা  ভহচদুর–াযাভ আফাদওযণবও দই দরাবওয ভান ভবন ওয, দম 

ঈভান যাবঔ আল্লা  দল হদবনয প্রহত এফং মুদ্ধ ওবযবঙ আল্লায যাব, এযা আল্লায দৃহষ্টবত ভান নয়, 

আয আল্লা চাবরভ দরাওবদয দদাবয়ত ওবযন না।‛ (আত–তাফা:১৯) 

যা বাই তুহভ দনও আভর ওযঙ, হওন্তু আল্লা এটা দতাভায উয পযচ ওবয হদবয়বঙন দম তুহভ দতাভায 

দফানবদয ইিত এফং ইরাভী বূহভ যক্ষা ওযবফ। ঘর দফয ই এফং আল্লায ওাবঙ ক্ষভা প্রাথেনা ওহয, এই 

আায় দম আল্লা আভাবদয ূবফে হহঙবয় ডায গুনা ক্ষভা ওবয দদবফন। 

বাই, তুহভ হও যীয়াবও  দ্বীনবও যো ওযায দঘবয় উত্তভ দওান আভর ওযবত ায মঔন এভন ভয় ঘরবঙ 

দম ত্রুযা বি অবনও এফং াামযওাযী বি অল্প? আল্লায ন্তুহষ্ট অচেবনয চনয দতাভায ম্পদ হনবয় দফয 

বয় মায়ায এফং নাভভাে ভূবরয দতাভায আত্বা হফহওবয় দদয়ায দঘবয় বার দওান হওঙু হও আবঙ? 

এফং আল্লায াবথ ওযা দা ূযণ ওযা দমঔাবন হতহন ফবরন, 

‚আল্লা রয় ওবয হনবয়বঙন ভুরভানবদয দথবও তাবদয চান  ভার এই ভূবরয দম, তাবদয চনয যবয়বঙ 

চান্নাত। তাযা মুদ্ধ ওবয আল্লায যাবাঃ অতাঃয ভাবয  ভবয।‛ (আত–তাফা:১১১) 

বাই য়ত দতাভায হচাবদ দফয না য়ায ওাযন বি দম, তুহভ য়ত দম দওান ভুচাহদ বূর ওবযবঙ এফং 

ীভারঙ্ঘন ওবযবঙ। আল্লায হওতাফ  যাুরুল্লায (ملسو هيلع هللا ىلص) ুন্নাবত হও এভন দওান প্রভান আবঙ দম, বূর ওযা 

বি আল্লায বথ হচাদ বত হফযত থাওায এওহট বফধ অচুাত? 

নাহও এগুবরা আবর দুবটা হচহন দতাভাবদয উয পযচ ওবয দদয়, এওটা বি হচাদ আবযওটা বি হনচ 

বাইবদয উবদ। ফর আভায বাইবয়যা, দওান হওঙু হও বূর না ওবয ঙাডা ওযা মায়? হফবে হফঘযণওাযী দশ্রষ্ঠ 

বনযদর, ভুাম্মবদয (ملسو هيلع هللا ىلص) দর হও দওান বূর ওবযহন? 

উূবদয মুবদ্ধ ইফন উফাই এও তৃতীয়াং দনাফাহনী হনবয় শ্চাদকভন ওবয, আল্লায যাুরবও (ملسو هيلع هللا ىلص)  তাাঁয 

ঙ্গীবদযবও ফবঘবয় গুরুত্বূণে ভবয় এওা দযবঔ ঘবর মায়। দওউ হও ফরবত াবয দম আল্লায যাুবরয (ملسو هيلع هللا ىلص) 

ভাধযবভ হচাদ ওযা হিও হঙর না ওাযন তাাঁয দনায় হওঙু ভুনাহপও হঙবরন? 

তাফুবওয মুবদ্ধ এওদর ভুনাহপও আল্লায যাুরবও (ملسو هيلع هللا ىلص) তযা ওযবত দঘবয়হঙবরন। তাই দওউ হওবাবফ এই 

ওথা ফবর দম, ‚হওবাবফ আভযা এভন এও দনতায দনতৃবত্ব হচাদ ওযফ মায হনচ দনয তাবও তযা ওযায 

দঘষ্টা ওবয?‛ 

উাভা হফন মাইদ (যা:) হফধান ফুছবত বূর ওবযন এফং এওচন ফযাহিবও তযা ওবযন মহদ দ ‚রা ইরাা 

ইল্লাল্লা‛ ফবরহঙর। হওন্তু আল্লায যাুর (াাঃ) হওঙু ওবযনহন, শুধু ফবরবঙন, ‚তুহভ হও ওযবফ মহদ তায ‘রা 

ইরাা ইল্লাল্লা’ দও হওয়াভবতয হদন াভবন দ ওযা বফ?‛ 
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হতহন হও তাবও হযবয় হদবয়বঙন, তাবও যাবনায হুওুভ হদবয়বঙন, তায াবথ এওাবথ হচাদ ওযা ফন্ধ ওবয 

হদবয়বঙন, নাহও তায বূর ভানুবলয ওাবঙ উবন্মাহঘত ওবয ফিৃতা হদবয়বঙন? 

ফযং এও ভয়ওায এওচন াধাযণ দনাফাহনীয দাহতও বনয, হতহন যফতেীবত শুরুয হদওওায াাফাবদয 

এও বনযদবরয ওভান্ডায হঙবরন। আল্লা তাাঁবদয ফায উয ন্তুষ্ট বরন। এওফায ঔাহরদ ইফন য়াহরদ 

(আল্লা তাাঁয উয ন্তুষ্ট দাও) এওহট দকাবেয উয ানা হদবয়হঙবরন। 

মঔন তাযা ইরাভ গ্রন তঔন তাযা ফবর দম আভযা দফীয়ান বয়হঙ (ধভোন্তযীত) এফং তাযা হিওবাবফ ফরবত 

াবযনহন দম তাযা ভুহরভ বয়বঙন। ঔাহরদ তাযা মা দফাছাবত দঘবয়বঙন তা দফাবছনহন এফং তাবদয তযা  

ফন্দী ওযা শুরু ওবযন। 

মঔন, যাুরুল্লা (ملسو هيلع هللا ىلص) এটা দাবনন তঔন হতহন হওঙু না ওবয শুধু াত তুবর ফবরন, ‚দ আল্লা! হনশ্চই আহভ 

ঔাহরদ মা ওবযবঙ তা দথবও হফে।‛ 

এই খটনাহট হও যাুরুল্লাবও (ملسو هيلع هللا ىلص) ঔাহরদবও ‚আল্লায তযফাযীগুবরায এওহট তযফাযী‛ ডাওবত হফযত 

দযবঔহঙর? আল্লায যাুবরয (ملسو هيلع هللا ىلص) দনায় এভন দরাওচন হঙবরন মাযা এবও অযবও তযা ওযবতন এফং 

তাবদয কহনভত ঘুহয ওযবতন এফং ভদান ওযবতন। 

হুদাইপা হফন ইয়াভাবনয হতা এভনহও দূখেটনাফত উূবদয মুবদ্ধ হনত ন। আহন এভন দওান 

দনাফাহনীয অবক্ষায় আবঙন মাযা এয দঘবয় হফে? 

বাই, দ্বীবনয ভবধয আর দূখেটনা বি, আভযা ভুচাহদীনবদয ওর দদাল ঔুাঁবচ দফহডবয়হঙ, তাাঁবদয ফযাাবয 

ওথা ফবরহঙ তাবদয প্রঘায ভাধযভগুবরাবত উবন্মাঘন ওবযহঙ, হওন্তু আভযা ইরাবভয চনয তাাঁযা মতটুওু ওবযবঙ 

তায হহও হযভান ওহযহন। 


